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BrainySoft
Brainysoft, fundada em 2013, fornece software de nuvem (software) para o setor
financeiro - organizações de microcrédito e microfinanças, cooperativas de crédito,
empresas de leasing, bancos e casas de penhores.
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BrainySoft
Brainysoft, fundada em 2013, fornece software de
nuvem (software) para o setor financeiro organizações de microcrédito e microfinanças,
cooperativas de crédito, empresas de leasing,
bancos e casas de penhores.
A plataforma SaaS, desenvolvida pela empresa, executa as funções de
um transportador de crédito de ciclo completo automatizado - desde o
pedido de empréstimo, manutenção do empréstimo até a
apresentação de relatórios às autoridades reguladoras.
Funcionalmente, o sistema automatiza o processo de concessão de
empréstimos / créditos remotamente e no escritório, empréstimos de
leasing reverso, financiamento de Ponto de Venda, produtos de
assinatura, bancos islâmicos.

A plataforma tem várias
vantagens competitivas
importantes:
A funcionalidade ramificada permite começar rapidamente definindo a partir de 1 mês;Volume de transações industriais - um alto
desempenho comprovado no volume de mais de 3 milhões de
mutuários;Módulo antifraude;Personalização flexível de produtos de
crédito;Tecnologia PLUG&PLAY quando integrada com fontes de
dados externas para enriquecer as informações do cliente;Interface
avançada de programação de aplicativos.

Existem 3 opções de
licenciamento para o uso
da plataforma Brainysoft:
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Pagamentos Mensais. A opção

Participação na receita. Dentro da On-Site. Oferece uma

mais comum é o pagamento

estrutura da tarifa Brainysoft serve oportunidade de adquirir software

mensal para o número de usuários. como um parceiro do cliente e só

em seus servidores por um período

Esta opção de licenciamento não

ilimitado de tempo através de um

ganha se o cliente ganhar.

requer grandes investimentos

pagamento único. A licença

financeiros no início dos trabalhos.

fornece duas tarifas: a tarifa com

Um baixo limite de login permite

atualizações menores gratuitas

experimentar o sistema antes de

para o primeiro ano de uso e a

iniciar toda a empresa.

segunda tarifa com uma assinatura
anual para atualizações menores e
maiores.

Toda a funcionalidade necessária Como os desenvolvimentos da empresa no campo de modelos
para o trabalho de uma

financeiros matemáticos e tecnologias para criar uma plataforma de

organização financeira - uma

nuvem são reconhecidos como inovadores, a Brainysoft desde 2013 é

transportadora de crédito e um

residente do Centro de Inovação Skolkovo.

módulo de suporte de crédito, em
combinação com a capacidade de
alugar a plataforma permite que
empresas com qualquer volume
possam trabalhar com a empresa
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BrainySoft.

O processo de crédito
pode ser dividido em duas
partes condicionalmente:
um transportador de
crédito e apoio ao crédito
O processo de avaliação do mutuário é conduzido através do Sistema
de Tomada de Decisão através de consultas a bancos de dados
externos.
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A segunda parte é a funcionalidade de apoiar os empréstimos desde o
momento de sua emissão até o reembolso total. Para trabalhar uma
empresa financeira não é necessário manter uma grande equipe do
departamento de TI. Todos os especialistas necessários já estão
disponíveis na BrainySoft para combater fraudes, verificação de
identidade online, verificação de documentos para autenticidade e
acompanhamento de comportamentos suspeitos de usuários em
recursos online do cliente. O núcleo da plataforma flexivelmente
personalizável permite o lançamento de novas funcionalidades no
menor tempo possível.

O sistema permite que você estabeleça empréstimos em

134

parâmetros disponíveis

e manter registros de praticamente qualquer produto de empréstimo

O backend do sistema
BrainySoft é baseado em
uma arquitetura orientada
a serviços
1. O núcleo
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O componente chave é o núcleo - concentra a
principal lógica comercial e os mecanismos básicos
de cálculo.

2. Serviços periféricos
Os serviços periféricos, para os quais a
funcionalidade auxiliar é trazida, trabalham em
conjunto com o núcleo.

3. Serviços de gateaway
Os serviços de gateway são uma categoria separada
de serviços no backend. Os serviços de gateway
implementam mecanismos de integração com
sistemas externos. As aplicações do cliente
trabalham com serviços backend somente através
de interface de programação de aplicações.
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Vantagens da infra-estrutura

A empresa ExportToday BrainySoft trabalha em 5 países: Rússia,

BrainySoft SaaS:Suporte a

Cazaquistão, Moldávia, Polônia e Romênia. Num futuro próximo, a

diferentes designs de interface de BrainySoft pretende entrar nos mercados dos EUA, Índia, Indonésia,
usuário;Desenvolvimento de

Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita.

interface moderna de programação
de aplicações;Ampla integração
com serviços
externos;Mecanismos de cálculo
flexíveis e poderosos;Tolerância a
falhas e
confiabilidade;Segurança;Adaptaç
ão precisa aos processos de
negócios do cliente.
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A plataforma Brainysoft
provou dar suporte a 3
milhões de clientes ativos
em suas instalações

Em 2013, os desenvolvimentos
BrainySoft foram reconhecidos
como inovadores, resultando na
empresa se tornar residente do
cluster de TI no Centro de
Inovação Skolkovo

A partir de 2020, a carteira da
empresa inclui mais de 260
clientes pagantes B2B, entre
eles: AlHilal Bank, Toyota
Finance, Sberbank, Home Credit

Durante o ano passado, sua receita de exportação aumentou
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 42/1, Bolshoy bul'var

+7 800 333-40-26
sales@brainysoft.ru
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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